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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 »فال تتبعواالهوی ان تعدلوا«  

 دیوان عدالت اداری )شعبه بیست و چهارم سابق(  40شعبه 

 دادنامه 

 

 9709970902400413شماره دادنامه: 

 1397اردیبهشت  23تاریخ تنظیم: 

 9609980903400485شماره پرونده: 

 960489شعبه: شماره بایگانی 

 

 دیوان عدالت اداری 

 413شماره دادنامه: 

 دیوان عدالت اداری به تصدی رئیس شعبه: یداله اسمعیلی فرد  40مرجع رسیدگی: شعبه 

 شاکی: آقای حنان حر فرزند الهام

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطالعات دانشگاه نوشیروانی بابل  –طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور 

 موضوع شکایت و خواسته: الزام طرفین شکایت به صدور مجوز ادامه تحصیل بر اساس قبولی در آزمون و پذیرش 

بطور خالصه بیان داشته که: اینجانب در آزمون  485گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ثبت شده به شماره 

زمان انتخاب واحد برنامه درسی من در   شرکت نمودم و رتبه مناسب قبولی را کسب کردم و اما در 95سراسری سال  

سیستم دانشگاه بسته بود و پس از پیگیری اعالم نمودند دلیل آن اقلیت مذهبی بودن شماست لذا با توجه به اینکه 

  12 - 1684تحصیل حق هر ایرانی است تقاضای رسیدگی دارم. طرف اول شکایت طی الیحه مثبوت بشماره 

دفاع کرده است: شاکی صالحیت عمومی تحصیل در دانشگاهها و موسسات بطور خالصه چنین  1396شهریور 

آموزش عالی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام را دارا نیستند و ممنوعیت تحصیل ایشان توسط دانشگاه نو پیروانی 

 باشد. طرف دوم شکایت بهبابل صورت گرفته است لذا دعوی مطروحه متوجه سازمان سنجش آموزش کشور نمی

اجماالً بیان داشته مطابق مصوبه شورای عالی انقالب  1396آبان   3 - 2222موجب الیحه ثبت شده به شماره 

اند و در بند سوم فرهنگی بهائیان عالوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی از تحصیالت دانشگاهی منع شده

کایت شاکی مورد استدعاست. اینک شعبه با  تصریح شده است لذا تقاضای رد ش 1369مصوبه ششم اسفندماه سال 

 نماید.توجه به اتمام رسیدگی، ختم تحقیقات را اعالم و به شرح آتی انشاء رأی می

 »رأی دیوان« 

در مورد شکایت شاکی مبنی بر الزام طرفین شکایت به صدور مجوز ادامه تحصیل بر اساس قبولی در آزمون نظریه  

طرفین شکایت وفق مقررات و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی جمهوری  اینکه اقدامات انجام شده از سوی 

  65و  10باشد و مستنداً به مواد باشد لذا خواسته شاکی قابل اجابت نمیاسالمی ایران بوده و بر خالف قانون نمی

رأی صادره  قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدلت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم میگردد. 

 3ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. /
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 دیوان عدالت اداری  40رئیس شعبه 

 اسمعیلی فرد

 امضای صادر کننده

 

 عدالت اداری ساختمان دیوان  -بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین  –بزرگراه ستاری  -نشانی: تهران 

 

 [های زیر داخل آن با نوشته]مهر 

 رونوشت برابر اصل است - فتوکپی

 دفتر شعبه چهلم دیوان عدالت اداری

 90000/  540د/

 ]امضا روی مهر[ 

 

 ]امضا[  

 1397خرداد  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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